
 ผูค้รองเมืองขึน้   

ลกูา 3:1 

 
ชว่งเวลาน้ันเอง ปีลาตเป็นเจา้ผูค้รองแควน้ยเูดีย 
ลกู ๆ ของเฮโรดมหาราช ตา่งก็แยกยา้ย 
ไปปกครองตามหวัเมืองตา่ง ๆ ในแผ่นดิน 
เฮโรดฟิลิปหน่ึง ครองทางตะวนัตกและเหนือแม่นา้ยารมุก 
เฮโรดฟิลิปสอง ครองเมืองกาลิลี 
ผูค้นล าบากมาก เพราะเจา้ผูค้รองเมืองเหลา่นี ้ ตอ้งเก็บภาษีให ้
ไดม้ากที่สดุเพ่ือสง่ไปใหโ้รม และเลีย้งดบูริวารของตน 
ผูค้รองเหลา่นีต้า่งอยูใ่ตค้ าบญัชาชองซซีาร ์ จกัรพรรดิโรม 

 

 



พระเจา้ทรงเรียกยอหน์ 

ลกูา 3:2 

แตพ่ระเจา้ทรงเรียกยอหน์  
บุตรชายของเศคาริยาห ์ และเอลีซาเบ็ธ 
เขาเตรียมตวัพรอ้มอยูแ่ลว้ 
รอวนัที่พระเจา้จะทรงใชเ้ขา 
พระเจา้ทรงเรียกยอหน์จากถ่ินกนัดาร 
ในขณะที่คนซึง่เป็นปุโรหิตอยู ่คือ  
อนันาส และคายาฟาสซึง่เป็นบุตรเขย 

 

 

 



ไปทั่วลุ่มน า้  

 
ลกูา 3:3 
ตอนที่ยอหน์ไดยิ้นเสียงของพระเจา้เรียกเขาน้ัน 
เขาก็ตอบพระองคด์ว้ยความเชือ่ฟัง 

เอ พระเจา้จะทรงใหเ้ขาท าอะไรนะ?  

เขาไม่อิดออดสกันิด ไม่แกต้วั ไม่โออ้วด ไม่ถือดี 
เขาไม่ไดร้อใหพ้ระเจา้ทรงรบเรา้เขาเป็นครัง้ที่สอง 
เขาฟังวา่ พระเจา้จะใหเ้ขาท าอะไรบา้ง 

จากน้ัน เขาก็เดินทางไปทัว่ลุม่น า้จอรแ์ดน 

 

 



กลบัใจใหม่เถิด.. 

 
ลกูา 3:3 อธบิาย  

“ทกุคนตอ้งกลบัใจจากบาปนะ เพราะเราทกุคนท าบาป 
สารภาพความผิดเสีย ตัง้ตน้ชวีิตใหม่กบัพระเจา้” 
เม่ือคนใดคนหน่ึงส านึกผิด กลบัใจใหม่ สารภาพบาปแลว้ 
คนน้ันจะแสดงใหผู้อ้ื่นรูเ้จตจ านงของตน  
ดว้ยการจุม่ตวัลงในน า้ 
เพ่ือวา่ พระเจา้จะทรงยกความบาปผิดใหเ้ขา 

คนที่ท าพิธนีีใ้หพ้วกเขาก็คือยอหน์น่ันเอง 
ใคร ๆ จึงขนานนามเขาวา่ “ยอหน์ผูใ้หบ้บัติสมา”! 

 

 



อิสยาหเ์คยบอกไว ้

  
ลกูา 3:4-5  

ที่ยอหน์ท าเชน่น้ัน ที่ยอหน์เตรียมใจคน ที่ยอหน์ชกัชวนใหค้น
กลบัใจ และใหบ้พัติสมาก็ตรงกบัที่ทา่นอิสยาหเ์คยกลา่วไวน้าน
มาแลว้กวา่ 500 ปี … 

มีเสียงคนรอ้งในถ่ินกนัดารวา่ 
จงเตรียมทางขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
ท าทางของพระองคใ์หเ้ป็นทางตรง 
ถมหุบเขาเสียทกุแห่ง 
เกลี่ยภเูขาใหต้ ่าลง เนินเขาใหร้าบ  
ท าทางคดเคีย้วใหเ้ป็นทางตรงแน่ว 
ที่สงูๆ ต ่าๆ ก็ท าใหเ้ป็นทางราบเรียบเชน่กนั 

 



ทุกคนจะเห็นความรอด 

 

ลกูา 3:6 

การเตรียมใจของยอหน์น้ัน  
จะท าใหห้ลายคนเริ่มรูจ้กัพระเจา้ 

ใจที่ปิดไว ้ ก็เปิดออก  
 
ความมืด กลายเป็นสวา่ง  
 

มนุษยใ์นโลกจะไดเ้ห็นความรอดของพระเจา้ 

 

 



เจา้ชาติงูรา้ย! 

ลกูา 3:7  

บางคนกลบัใจใหม่ และรบับพัติสมาดว้ยความจริงใจ  
พวกเขาส านึกผิดจริง ๆ 
แตบ่างคนน่ีซ ิ แคคิ่ดวา่ พวกเขารบับพัติสมา จุม่ตวัลงในน า้แลว้
ก็แปลวา่ กลบัใจใหม่แลว้ 
ยอหน์รูท้นัพวกนี้    
”เจา้ชาติงูรา้ย!” โอ… น่าตกใจจริง 
“ใคร ใคร เตือนพวกเจา้ใหห้นีจากพิโรธของพระเจา้ทีจ่ะมาถึง
คนที่ท าบาป   เจา้จะตอ้งพิสจูนว์า่  
เจา้กลบัใจจริง ๆ ดว้ยผลที่เกิดขึน้ 
พวกเจา้บางคนคิดวา่ มีอบัราฮมัเป็นบรรพบุรษุของเจา้น่ันก็
พอแลว้ ไม่พอหรอก เพราะเจา้ตอ้งกลบัใจจริง ๆ ไม่ใชล่บูหนา้
ปะจมูกเชน่นี้…..”   



จงกลบัใจจริงๆ     

ลกูา 3:8 

เจา้ไม่รูห้รือวา่ พระเจา้จะสัง่ใหมี้ลกูหลาน 
ของอบัราฮมัเกิดจากกอ้นหินรอบ ๆ เหลา่นีไ้ด ้

ขวาน..วางไวท้ี่โคน้ตน้ไมแ้ลว้ มนัพรอ้มที่จะโค่น 

ตน้ไมทุ้กตน้ที่ไม่เกิดผลดี ๆ จะตอ้งถกูตดัทิง้  
และโยนลงในกองไฟ” 
ยอหน์ก าลงับอกพวกเขาวา่ 
ตอ้งกลบัใจจริง ๆ และชวีิตตอ้งเปลี่ยน และหากไม่จริง … ก็ตอ้ง
พินาศ !! 

 

 



จะรอดอย่างไรเล่า? 

 
ลกูา 3:10-13  

ยอหน์เตือนพวกเขาใหพิ้สจูนว์า่ พวกเขากลบัใจแลว้ดว้ยการ
เปลี่ยนแปลง 
พวกเขาจึงเฝ้าถามวา่ “แลว้ผมตอ้งท าอยา่งไร? 
แลว้ฉันละ่ ตอ้งท าอยา่งไร” ยอหน์ตอบวา่ 
“อืม… ใครมีเสือ้สองตวั ก็แบ่งใหก้บัคนที่ไม่มี ใครมีอาหาร ก็แบ่ง
ใหค้นอื่นกินบา้ง “ 
คนเก็บภาษีที่ใคร ๆ ไม่ชอบก็ขอรบับบัติสมา และพวกเขาไดร้บั
ค าแนะน าวา่ 
“ก็ไม่ควรเก็บภาษีเกินนะ เพราะอยา่งน้ัน  
มนัหมายถึงการโกง” 

 

 



ทหารก็กลบัใจ 

ลกูา 3:14 

มีทหารหลายคนพากนัเขา้มา ขอรบับพัติสมา  
พวกเขาอยากกลบัใจใหม่ไมอ่ยากเป็นคนเดิม  
”ขา้พเจา้ตอ้งท าอยา่งไร ทา่นยอหน์?” 
“ทหารอยา่งทา่นนะหรือ? สิ่งที่ชดัเจนก็คือ 
ทา่นอยา่ขูเ่ขญ็ประชาชน 
อยา่ใสค่วามเพ่ือวา่จะไดเ้งินใตโ้ตะ๊ 
แตข่อใหพ้อใจในเงินเดือนทหาร” 

 

 

 



สงสยัจริง.. 

 
ลกูา 3:15    

ผูค้นที่รอคอยพระผูช้ว่ยใหร้อด ตา่งพากนัสงสยัวา่ ยอหน์ผูนี้ ้
คือพระผูช้ว่ยใหร้อดใชห่รือไม่…  

ในเม่ือพวกเขารอทา่นมานานหลายรอ้ยปี ตัง้แตท่ี่ทา่นอิสยาห ์
เคยกลา่วไว ้

 “เอ… ทา่นยอหน์เป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของโลกหรือเปลา่นะ?” 
“เจา้มามวัสงสยัท าไมกนั ถามทา่นไปเลย…”  

พวกเขาจึงท าใจกลา้ เดินไปถามยอหน์วา่ “ทา่นเป็นพระผูช้ว่ยที่

เรารอคอยใชไ่หมขอรบั?”  

 



ท่านใหญ่กว่ามาก 

 ลกูา 3:16ก    

“โอ..เจา้ถามเราอยา่งนีไ้ดอ้ยา่งไรกนั? พระองคน้ั์นย่ิงใหญม่าก 
ขา้ท าเพียงแตใ่หบ้พัติสมาแกพ่วกเจา้ดว้ยน า้ 
ขา้ท าเพียงชกัชวนใหเ้จา้กลบัใจจากความบาป 

พระผูช้ว่ยที่จะมาน้ัน ทรงพลงัย่ิงกวา่เรา  ทรงสงูสง่… 
แมต้วัขา้เอง ยงัไม่สมควรที่จะแกส้ายรดัรองเทา้ของพระองคเ์ลย” 
“โห…. อยา่งน้ันเลยหรือ? พวกเราอยากพบพระองคจ์งั” 

 

 

 

 



ช าระดว้ยไฟ 

ลกูา 3:16ข  

เม่ือมีคนถามวา่ ยอหน์เป็นพระผูช้ว่ยที่พวกเขารอมานานหรือไม่ 
ยอหน์ก็ปฏิเสธ และกลา่ววา่  
“เราใหบ้พัติสมาดว้ยน า้ แต่พระองคท์ี่จะเสด็จมาน้ัน  
จะใหบ้พัติสมาที่แปลกออกไป  
คือพระองคจ์ะใหด้ว้ยพระวิญญาณและดว้ยไฟ!”  

พระวิญญาณของพระเจา้จะเติมชวีิต ไฟของพระองคจ์ะช าระบาป
ผิดใหส้ิน้ 

 

 

 



ไฟไม่รูด้บั.  

  

ลกูา 3:17 

ยอหน์กลา่วตอ่ไปวา่  
“พระองคท์รงถือพลัว่เพ่ือเก็บกวาดลานขา้วใหท้ัว่ 
เพ่ือเก็บขา้วไวใ้นยุง้ฉาง 
สว่นแกลบน้ัน พระองคจ์ะทรงเผามนัดว้ยไฟที่ใครก็ไม่อาจดบัได”้ 

ยงัไงกนัน่ี?….. 
ยอหน์หมายความวา่ หากใครเป็นแกลบ ไม่ส านึก ไม่กลบัใจจาก
ความผิดบาป 
ไม่หนัมาวางใจในพระองค ์ รบัการช าระบาป 
ก็จะตอ้งถกูเผาในไฟที่ไม่รูด้บั ! 

 



ตกัเตือนไม่หยุดหย่อน  

 

ลกูา 3:18 

ยอหน์ไดเ้ดินทางออกไปหลายที่เพ่ือประกาศใหค้นกลบัใจ 
ส านึกบาป และไม่ท าบาปอกี ใหห้นัมาหาพระเจา้ 
เขาพูดโดยไม่ไดเ้กรงกลวัใครเลย ไม่วา่จะเป็นคนใหญโ่ตขนาด
ไหน 

เขาไม่ไวห้นา้ใครดว้ย 
ผิดถกูอยา่งไร ก็วา่ไปตามน้ัน 

 

 

 



อย่ามาต่อว่า! 

 

ลกูา 3:19-20 

ยอหน์ ไดต้กัเตือนเฮโรดซึง่เป็นเจา้เมือง 
เขาท าผิดที่เอานอ้งสะใภม้าเป็นภรรยาของตน 
เขาเตือนใหเ้ฮโรดหยดุท าความช ัว่อีกหลายอยา่ง 

เฮโรดไดเ้พ่ิมความช ัว่รา้ยของตน 
ดว้ยการจบัยอหน์ขงัคุก 

“ไปจบัเจา้ยอหน์ขงัคกุเด๋ียวนี!้”  
เฮโรดสัง่ทหารดว้ยความโกรธ 
“มนัจะไดไ้ม่มาตอ่วา่ขา้ ใหใ้คร ๆ รูเ้ห็นอีกตอ่ไป…” 

 



พระบุตรรบับพัติสมา  

 ลกูา 3:21 

กอ่นหนา้ที่ยอหน์จะถูกจ าคุก พระเยซไูดไ้ปพบเขา 
ทรงขอใหเ้ขาบพัติสมาให ้
แมย้อหน์จะปฏิเสธ เพราะเขารูว้า่  
พระองคไ์ม่ทรงมีบาป 
แตพ่ระองคท์รงยืนกรานที่จะบพัติสมาเหมือนคนอื่น 
ทรงท าราวกบัวา่ พระองคเ์ป็นเชน่คนบาป 

แตเ่ม่ือพระองคท์รงขึน้มาจากน า้และอธษิฐาน… 

 

 

 



ผูท่ี้พระเจา้ทรงโปรดปราน 

ลกูา 3:22 

การอศัจรรยเ์หนือธรรมชาติเกิดขึน้!! 
พระวิญญาณของพระเจา้ที่เหมือนนกพิราบ 
ลงมาเหนือพระองค ์

“โอะ๊!! ” ทกุคนที่เห็นก็ตกใจกนัตาโต 
เสียงหน่ึงดงัลงมาจากทอ้งฟ้า กลา่ววา่ 
“เขาเป็นลกูชายที่รกัของเรา 
เราโปรดปรานเขามาก” 

 

 

 



ตระกูลของพระเยซ ู

 

ลกูา 3:23 

พระเยซทูรงเริ่มราชกิจเม่ือทรงอายปุระมาณ 30 ปี… ตามความ
คาดหมายของคนทัง้หลาย เขา้ใจวา่ พระเยซทูรงเป็นบุตรโยเซฟ  
ถอดความจาก  

ชาวอิสราเอลน้ันมกัจะบนัทึกตัง้แตต่น้ตระกลูมาเป็นล าดบั คนไทย
ไม่ไดท้ าอยา่งน้ัน จะมีบางครอบครวัที่เขารูว้า่ เขามาจากไหน 
ใครเป็นใคร ที่น่าสนใจคือ เชือ้สายของพระเยซ ู ถา้เราอา่นดี ๆ 
จะเห็นวา่ มีราชาดาวิด ซึง่เป็นพระราชาที่พระเจา้ทรงรกัมากอยู่
ในสายน้ัน  

เราเขา้ไปอา่นล าดบัพงศข์องพระเยซไูดท้ี ่ ลกูา 3:23-38 

 



อาดมัผูเ้ป็นบุตรของพระเจา้! 

  
ลกูา 3:38 

และตน้ตระกลูแท ้ ๆ คืออาดมัซึง่พระเจา้ทรงสรา้งดว้ยพระหตัถ ์
ของพระองคเ์อง ทา่นลกูาบนัทึกวา่  
อาดมัเป็นบุตรพระเจา้!  

ทา่นลกูาตอ้งการใหเ้ราทราบวา่  
แมเ้ชือ้สายของมนุษย ์  
มารียก็์อยูใ่นตระกลูนี้ 
ถึงแมพ้ระเยซเูป็นพระบุตรของพระเจา้แตบิ่ดา  
มารดาที่ดแูลพระองคใ์นโลกตา่งก็อยูใ่นวงศข์องอาดมั 
ซึง่เป็นผูท้ี่พระเจา้ทรงสรา้งดว้ยพระหตัถ ์
ของพระองคเ์อง! 
 


